
ULUDA ÜN VERS TES

 
MÜHEND SL K-M MARLIK FAKÜLTES

 
STAJ DE ERLEND RME ANKET

  
Sürekli geli imi esas alan e itim sistemi ile ça n gereksinimlerine uygun nitelikte, evrensel ölçütlerde mühendisler yeti tirmeyi 
kendine amaç edinen fakültemizde; e itsel ç kt lar sürekli olarak izlenip de erlendirilerek, elde edilen izleme sonuçlar na göre 
gerekli düzenlemeler ve de i iklikler yap lmaktad r. Bütün bu düzenleme ve de i ikliklerin gerçekle tirilmesinde en önemli 
girdilerden birini, siz ö rencilerimizin görü leri olu turacakt r.   

Staj De erlendirme Anketi ne verece iniz cevaplar; daha sonraki y llarda yap lacak staj düzenlemelerini iyile tirmek ve 
etkinli ini art rmak amac yla kullan lacakt r. Bu anketi doldurarak yapaca n z katk lar için imdiden te ekkür ederiz.   

Lütfen staj yapt n z her firma için ayr bir anket doldurunuz.   

1. Cinsiyetiniz: 

 

Bay    

 

Bayan 
2. Hangi programa kay tl s n z? 

 

I. Ö retim   

 

II. Ö retim 
3. Bölüme hangi y l kay t oldunuz?: ................... 
4. Hangi grup staj n z yapt n z? 

 

2. S n f Sonu Yaz Staj

  

3. S n f Sonu Yaz Staj

   

Dönem Aras Staj

   

Dönem çi Staj

    

Mezun Durumunday m Eksik Stajlar m Tamaml yorum 
5. Staj n z hangi firmada yapt n z? ................... 
6. Staj n z hangi ehirde yapt n z? ................... 
7. Staj yapt n z yeri nas l buldunuz? 

 

Kendi imkânlar mla  

 

Bölüm Ö retim Elemanlar vas tas yla 

 

Tan d klar m vas tas yla 

 

Fakülte kontenjan yla 
8. Stajdaki deneyimlerinize dayanarak a a daki maddelerde ifade edilen noktalar ne kadar yeterli buldu unuzu 
de erlendiriniz (Lütfen her bir madde için tek k i aretleyiniz): 

  

Çok iyi yi Orta Yetersiz Çok 
Yetersiz 

Fikrim 
Yok 

Firman n staj n z etkin bir ekilde yapabilmeniz için 
sa lad imkanlar       
Diyalog kurdu unuz ki ilerden sorular n za ald n z 
cevaplar n yeterlik derecesi        
Üretim prosesleri ve kullan lan makinalar hakk nda ald n z 
bilgi       
Staj n z s ras nda pratik çal ma imkan

       

Derslerde ald n z teorik bilgiyle, staj esnas nda gördü ünüz 
pratikteki uygulamalar n örtü me derecesi       
Yapt n z staj n e itiminize katk s

       

Yapt n z staj n mesle e olan ilginize etkisi        

9. Staj n z s ras nda firma size bir e itim program uygulad m ? 

 

Evet    

 

Hay r  

10. Staj n z s ras nda teknik bilgilendirmede kimden yararland n z? (Birden fazla seçene i i aretleyebilirsiniz.) 

  

çi    

 

Usta    

 

Mühendis   

 

ef    

 

Müdür   

 

Di er (Lütfen belirtiniz): 

   

11. Staj n z esnas nda a a dakilerden hangisinin eksikli ini duydunuz? (Birden fazla seçene i i aretleyebilirsiniz.)   

 

Çal anlar n ilgisi   

 

Makinalar n teknolojik seviyesi 

 

Çal anlar n mesleki bilgisi 

 

Dinlenme ve sosyal ortam    

 

Teorik bilginiz  

 

Di er (Lütfen belirtiniz): 

  

12. Yapt n z staj ileride çal may tercih edece iniz alan

 

belirlemenizde etkili oldu mu?  

 

Evet              

 

Hay r                       

 

K smen       



13. Zorunlu staj süresini uygun buluyor musunuz? 

 
Evet Uygun   

 
30 Gün Olmal

  
50 Gün Olmal

  
70 Gün Olmal

  
Staj Zorunlu Olmamal

  
40 Gün Olmal

  
60 Gün Olmal

  
80 Gün Olmal

 
14. Staj n z

 
yapt n z firmadan ücret ald n z m ? 

 
Evet    

 
Hay r 

15. Staj n z sonunda a a da belirtilen becerileri kazanma derecenizi de erlendiriniz. (Lütfen her bir madde için tek k 
i aretleyiniz):   

Çok iyi yi Orta Yetersiz Çok Yetersiz

 
Fikrim Yok

 
Zaman etkin bir ekilde planlama ve kullanma 
becerisi       
Görev ve sorumluluk bilinci        

Hiyerar ik ortama uyum sa lama becerisi         

Sözlü ve yaz l etkin ileti im kurma becerisi        

Tak m çal mas na uyum sa lama yetene i        

Derslerde verilen teorik bilgileri uygulama becerisi

        

16. Firmada istihdam edilen alan n zla ilgili mühendis say s nedir? 

 

1-5  

 

21-50  

 

Alan mla lgili Mühendis Çal m yor ama Di er Bran lardan Müh. Çal yor 

 

6-10  

 

51-100  

 

Hiç Mühendis Çal m yor 

 

11-20 

 

100'den fazla 
17. Mezun olduktan sonra staj yapt n z i letmede görev yapmay ister misiniz? 

 

Evet    

 

Hay r 
18. Staj yapt n z yerde mühendis olarak çal sayd n z neleri de i tirmek isterdiniz?   

.

. 
19. Objektif bir de erlendirme yapacak olursan z, staja gereken dikkat ve özeni gösterdi inizi dü ünüyor musunuz? 

 

Evet              

 

Hay r                       

 

K smen     
20. Staj n zda proje çal mas yapt n z m ? 

 

Evet              

 

Hay r                        
(20. Soruya cevab n z evet ise 21. soruyu cevapland r n z.) 
21. Proje çal mas yapt ysan z yapt n z proje çal man z n staj n za ve mesleki geli iminize faydas oldu mu? 

 

Evet              

 

Hay r                             

Anketi cevaplayarak sa lad n z katk dan dolay

 

TE EKKÜR EDER Z 


